
Licht technicus - Audiovisuele Professional  
Fulltime 40 uur per week 

 
 
Met meer dan 10 jaar ervaring in de verhuur bedienen wij talloze klanten zowel in binnenland als 
buitenland. 
Met een breed portfolio aan gevarieerde klanten en projecten kunnen we de klanten uitstekend ontzorgen 
bij totaalprojecten maar sinds enkele jaren ook bij vaste installaties. 

Onze verhuur en installatie afdeling verhuurt en installeert professionele licht- geluids- en videoapparatuur, 
voornamelijk aan het bedrijfsleven. De apparatuur wordt ingezet voor congressen, evenementen, 
webcasts, product presentaties, beurzen, trainingen etc. Service, kwaliteit en team-play staan bovenaan 
om tot optimale prestaties te komen. 

Wat houdt de functie in? 
• Het vertalen van een concept naar een uitvoerbaar plan; 
• Projectvoorbereiding in software waaronder: Rentman, Soundvision, Wysiwyg etc.; 
• Zelfstandig installeren, bedienen en demonteren van apparatuur; 
• Organisatorisch en technisch leiding geven aan kleine teams (groei hierin is mogelijk); 
• Op locatie fungeren als aanspreekpunt en directe communicatie met de klant, mogelijke optionele 

wensen vertalen en invulling geven. 

Wat neem je mee? 
• MBO werk- en denkniveau; 
• Relevante ervaring met audiovisuele technieken; 
• Affiniteit met audiovisuele installatie technieken; 
• Ruime ervaring op het gebied van audiotechniek & videotechniek; 
• Sociaalvaardig, team-player, flexibel, accuraat, meedenkend, improvisatievermogen; 
• Bereid om op wisselende tijden te werken; 
• In het bezit van Rijbewijs B, Rijbewijs C en CE is een pré; 
• Representatief. 

Wat heeft DRM te bieden? 
Een afwisselende baan op diverse locaties die we dienen waar we gebruik maken van de actuele 
technologieën. Je komt te werken in ons enthousiaste team waar samenwerking serieus wordt genomen 
en waar ook ruimte is voor eigen inbreng en visie. 

Hebben wij je interesse gewekt? 
Heb je zin in deze uitdaging en herken jij jezelf in ons profiel? Of heb je wellicht nog vragen? 
Mail dan je motivatie en je CV naar: mitch@drm-showtechniek.nl
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